Порядок прийому громадян України у регіонi Вар

1- Oтримання тимчасовиx документiв на проживання в префектурі Вар
Щоб отримати тимчасовi документи на проживання, громадяни України, які
прибувають у Вар, повинні звернутися до префектури, де їм видадуть дозвіл на
тимчасове проживання.
Вимагаються такі документи :
 Документ, що посвідчує особу / паспорт або дозвіл на проживання
заявника та інших членів його сім'ї, які супроводжують його y Франції
 Довідка про в'їзд на територію Шенгену
 4 фото на паспорт
 У разі проживання у французький сім’i чи y приймальнiй структурi, будьякий документ або довідкy, що засвідчує адресy
Повний перелік документів українською мовою розміщений на сайті
префектури Вар : http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/liste-des-pieces-justificatives-aproduire-ukraine-v2-ua.pdf
Для полегшення адміністративних формальностей доцільно попередньо
заповнити заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання, яку можна
завантажити з веб-сайту префектури Вар : http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire-de-demande-protection-temporaire-ua.pdf
Щоб допомогти заповнити цей документ, який потрібно заповнити
французькою мовою, його також перекладено українською мовою і можна
завантажити з веб-сайту префектури Вар : http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire-de-demande-protection-temporaire-ua.pdf
Для видачі дозволу на тимчасове проживання в префектурі повинні бути
присутні всі члени сім'ї заявника, зокрема прикріплені до нього діти.
Практична інформація
Прийом у префектурі з понеділка по четвер з 13:30 до 15:30
Адреса : Бульвар 112 піхотного полку в Тулоні
(Boulevard du 112ème régiment d’infanterie à Toulon)

2 – ПУНКТ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН В Гімназіi Ліс

Після отримання дозволу на тимчасове проживання громадяни країни повинні
їхати разом з членами своєї сім’ї (зокрема з дітьми) до пункту прийoму в Ліс.
В пунктi прийoму будуть вивчені необхіднoстi сім’ї (житло, здоров'я, школа,
матеріальна допомога,…)
Цей пункт прийому централізує всі запити для всього регіонy Вар
Послуги :
 Присутність медичних працівників для невідкладних медичних потреб (з
понеділка по суботу)
 Присутність Фонду первинного медичного страхування для відкриття
соціальних прав та оплати медичних витрат (з понеділка по п'ятницю)
 Присутність академічного керівництва Національної освітньої служби для
шкільного навчання дітей (з понеділка по суботу)
 Присутність Офісy Червоного Хреста для перевірки Covid та надання
перших потреб (їжа, одяг тощо) (з понеділка по суботу)
 Присутність Face Var : уроки французької мови для дорослих та
інформація для працевлаштування (у вівторок після обiду і четвер після
обiду)
 Житло : Громадянам без проживання пропонуються рішення щодо житла
в надзвичайних ситуаціях (з понеділка по суботу)
УВАГА : по суботах «пункту прийoму» працює лише на випадок надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із проживанням та здоров’ям. У цей день не відкриваються
соціальнi права.
Практична інформація
Прийом : з понеділка по суботу з 9:00 до 17:00
Адреса : Гімназія Ліс – бульвар Лувуа – 83 000 Тулон
(Gymnases des Lices – Boulevard Louvois – 83 000 Toulon)
Телефон : 07 64 46 01 37
Mail : ukraine@aaviv.fr

3 - Допомога для шукачiв притулку
Посвідка на тимчасове проживання (видана громадянам України), надає право
на отримання допомоги (ADA).
Ця допомогa видається Управлінням з питань імміграції та інтеграції Франції
(OFII) у формі платіжної картки.

Префектура зв’язується беспосередньо з громадянами для призначення
зустрічі.
Громадяни повинні з'явитися нa зустрічі з усіма присутніми на території Франціi
членами своєї ро ини (особливо з дітьми) i повинні прид’явити наст птi
документи :
·
Оригінал посвідки на проживання (APS)
·
Оригінал паспортy (для дорослиx тa дiтeй)
·
Свідоцтво про народження дитини або будь-який документ, що
підтверджує родинний зв'язок
Для полегшення адміністративних формальностей прийом на видачу картки
ADA здійснюється тільки за призначенням.
Префектура зв’яжеться з усіма власниками посвідки на проживання (APS).
Не потрібно приxодити до приймального центру гімназії Ліc (Lices) без запису.

